
 

 זהות והפוליטיקה שלה
 : מטרות

ולנסות לחלץ עמדה על האופן בו אנחנו  למוד על פוליטיקת הזהויות שאנו חיות בהל .1

 .משוחחים/ות על רכיבי הזהות שלנו

 של זהויות בתוך הקהילה. קהילתי על פוליטיקות -להוביל שיח פנים .2

 חלוקת זמנים:

 דקות 10 משחק פתיחה

 דקות 10 סרטון של ארץ נהדרת

 דקות 20 לכתוב רכיבי זהות הגדרה+

 דקות 25 ההרס שזורעת פוליטיקת הזהויות

 דקות 20 קלהטבא"הלא  -להט"בקהילת השייך לאני 

 דקות 5 סיכום

 

 מהלך:

 . ארץ נהדרת"במערכון מתוך "צופים  .1

בפעולה הקרובה אנחנו נשוחח על האופן בו  -הצגת נושא הפעולה: פוליטיקת זהויות .2

הזהויות השונות דרכן אנחנו מגדירים/ות את עצמנו נתפשות בעיני החברה, והאופן בו זה 

 משפיע עלינו ועל הלגיטימציה שלנו להגדיר את עצמנו.

 את ההגדרה המילונית למילה "זהות":וראות ק

ולנסות לחלק אותם אומרות לחניכות לכתוב על פיסת נייר כמה מרכיבי הזהות המרכזיים שלהן 

, ורכיבי זהות שאני סובלנותרכיבי זהות שאני מרגיש שא/נשים מתייחסים אליהם ב עמודות: 2-ל

 לדוגמה: חוסר סובלנות.מרגיש/ה שא/נשים מתייחסים אליהם ב

 חוסר סובלנות סובלנות

 להט"ב

 כשרותשומר/ת 

 הפרעות קשב וריכוז

 ימני/ת / שמאלני/ת

 פמיניסט/ית

עצמו )היבט פסיכולוגי(, ואת תפישת החברה "זהות הוא מונח המתאר את תפישת האדם את 

הסובבת אותו )היבט סוציולוגי(. אפיוני הזהות יכולים להיות מולדים )למשל צבעו עור, מין, 

)דת, מקצוע, אזרחות(. הזהות מתחילה  ומוצא עדתי( או כאלו הניתנים לרכישה ושינוי

הזהות האישית אינה מפסיקה להתגבש  .מההתפתחות הרגשית כחלק ילדותלהתפתח כבר ב

 .נעוריםי, אך מקובל להניח שהשלבים הקריטיים של עיצוב הזהות הם בימי הכל עוד האדם ח
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 :שואלות

האם חלק מהזהויות שלנו הן זהויות שאנחנו מרגישים/ות יותר בנוח איתן בגלל היחס  •

 החברתי אליהן? וכאלו שפחות?

אילו זהויות כיום "זוכות" ליותר "פוליטיקה" בחברה הישראלית? למה? האם זה דבר טוב  •

 בעיניכם?

 ויות"? באיזה הקשר?נתקלתן במושג "פוליטיקת זה •

 

 קוראים את הכתבה "ההרס שזורעת פוליטיקת הזהויות" .3

 :שואלות

כיום אתן מרגישות שהשיח שלנו בחברה על הזהות שלנו מרחיק בין אנשים או מקרב?  •

 יוצר תחרות?

ביחס פוליטיקלי קורקט, מה אתן חושבות נתייחס לנושא של יש מקום לדבר על זה? אם  •

 אדם עומד בפני עצמו או שהוא אוסף של זהויות/ תוויות חברתיות? -לזה? בן

 מה אתן מרגישות על הזהות המינית/מגדרית שלכן בחברה ביחס לכתבה? •

לנו יש הרבה מאוד הגדרות: סיס, קוויר, פאן, בינארי. מילים שהרוב לא מכירים. חשוב  •

בפני החברה? מה הקשיים שעולים שנילחם על המילים האלה? חשוב שנגדיר את עצמנו 

 מזה?

 לא הלהטבא"ק!" -קוראות את הכתבה "אני שייך לקהילת הלהט"ב .4

 שואלות:

 איך למעשה שיח הזהויות מקרין על הקהילה שלנו? •

 למה לאנשים קשה לחלוק את אותה הקהילה? על מה זה יושב? •

 זה גורם לכם/ן להרגיש? מה הייתן עונות לכותב הכתבה? איך •

פוליטיקת הזהויות בראשיתה הביאה מודעות מאוד חשובה לשיח החברתי. ישנה  סיכום: .5

חשיבות רבה לאופן בו אנחנו משוחחים ומתייחסים לאוכלוסיות מדוכאות ומוחלשות, ומה 

שבעבר היה נחשב למבייש לשוחח עליו היום נתפש כבעל חשיבות וכדבר שראוי להתעמת 

רשות מא/נשים סביבנו לגלות רגישות כלפי הזהות איתו. עלינו למצוא את האופן בו אנחנו דו

שלנו ובמקביל לא לזלזל בתפיסת העצמי שלהם/ן. נוסף על כך, עלינו להבין כיצד לייצר שיח 

 שמקרב בין זהויות שונות ולא מייצר הימנעות או בדלנות רק מכוחן של הגדרות.

 

 



 

 ההרס שזורעת פוליטיקת הזהויות
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 ניצן הורוביץ

  

הבטוח״ שהקימו  טים טאי, סטודנט באוניברסיטת מיזורי בארה״ב, הותקף באלימות כאשר נכנס ל״מרחב

סטודנטים שחורים בקמפוס. ״מרחב שחור בטוח״ הוא אזור סגור בפני לבנים )!(, שבו שחורים יכולים לפגוש 

שחורים בלבד, וכך להחלים מהגזענות הסובבת אותם. הסטודנט החצוף נזרק החוצה בטענה שאינו מכבד 

 .״מרחבים שחורים״. טאי, אגב, הוא ממוצא אסיאתי

ם הבטוחים״ נועדה להילחם בגזענות, אך היא הביטוי המעודכן ביותר לגזענות שטמונה תופעת ״המרחבי

בפוליטיקת הזהויות. במרחב שחור אחר, בקליפורניה, התפתחה תקרית חריפה: אשה אסיאתית קבלה על 

הטרדות גזעניות מצד סטודנט שחור, והושתקה בטענה ששחורים לא יכולים להיות גזענים. באוניברסיטה 

היו סטודנטית יפנית הובילה מחאה גדולה על הגשת סושי ״לא אותנטי״ בקפיטריה, בטענה שזהו ״ניכוס באו

 .תרבותי״ פוגעני

פוליטיקת הזהויות הורסת כל חלקה טובה, בכל העולם. הקורבן העיקרי הוא המחנה הסוציאל־דמוקרטי. 

הוצנעה הביקורת כלפי מדינות,  בשיתוק.מפלגות שמאל, ארגוני עובדים וזכויות אדם, ופעילים לוחמניים לקו 

קבוצות ואנשים שמשתייכים לצד ״המדוכא״ ובשל כך מותר להם, כביכול, לרמוס עקרונות דמוקרטיים ולנהוג 

באלימות. וחמור מכך, המחנה הסוציאל־דמוקרטי עצמו החל לעסוק בשיח זהותני ולזנוח את המאבק הכלכלי־

 .החברתי

פוליטיקה זהותנית,  ת לרב־תרבותיות שהשתגעה, כאל משהו שקשור לשמאל.השגיאה הגדולה היא ההתייחסו

ששופטת אדם רק על פי מוצא אתני או גזעי, רק על פי זהות מגדרית או עדתית, היא לא תוצר של שמאל 

מעודכן, אלא פשוט פוליטיקה שמרנית בתחפושת. היא רואה ב"אותנטיות", לפעמים מופרכת לחלוטין, את חזות 

 .קדשת את הפולקלור. באופן בלתי נמנע היא גם גולשת לגזענותהכל, ומ

פוליטיקת הזהויות לא שואפת לתיקון חברתי באמצעות חלוקה הוגנת יותר של העושר דרך המנגנונים של 

מדינת הרווחה, אלא יוצרת קווי תיחום חדשים כביכול, על פי צבע וגזע, דת ומגדר. למעשה מדובר באותם קווים 

ים של פעם, אבל מהכיוון ההפוך. השורה התחתונה זהה: הפרדה גזעית במקום צדק חברתי. כך נצלניים וגס

הורסת פוליטיקת הזהויות את מדינת הרווחה ומעמיקה את הפערים החברתיים, שלמען תיקונם היא כביכול 

ם זה, במקום פועלת. המרוויחים הגדולים ממנה הם האוליגרכים של ההון הגדול: עדות וגזעים מתקוטטים זה ע

 .להתאחד מול מי שדופק אותם

בא להרצות באחד הקמפוסים.  —הזהויות  נציג בולט של פוליטיקת — מלקולם אקס, הסוערות 60–בשנות ה

סטודנטית נלהבת ניגשה אל הדובר הכריזמטי של תנועת השחורים המוסלמים. ״אני מעריצה את המאבק 

שלך״, הצהירה בהתרגשות. ״מה אני יכולה לעשות כדי לעזור?" מלקולם אקס הביט בנערה הלבנה בתיעוב. 

, תקף את מרטין לותר קינג, חסיד השילוב הגזעי, וכינה אותו ״כלום״, השיב, והפנה לה עורף. בנאום שנשא שם

 .(House Nigger) "בגידוף החריף "עבד הבית

לאחר כמה שנים, מלקולם אקס נטש את ״אומת האיסלאם״ המיליטנטית והאנטישמית. הוא התנער מהגזענות 

ח החברתי היא לא שדבקה גם בו, והקים ארגון שביסודו שותפות רב־גזעית. כי הדרך להילחם בקיפו

 —בהתבדלות אתנית, אלא באיחוד מאבקים: שחורים ולבנים, נוצרים מוסלמים ויהודים, נשים וגברים. ואצלנו 

 .גם מזרחים ואשכנזים

״פעם אחת עצרה לידי מכונית ברמזור״, כתב אקס באוטוביוגרפיה שלו, חודשים ספורים לפני שנרצח. ״האיש 

ללחוץ יד גם עם לבן כמוני?', שאל. 'אני מוכן ללחוץ יד לבן אדם', אמרתי לו.  'אתה מוכן —הושיט לי יד מהחלון 

 ?'האם אתה כזה'״
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 !בא"קלא הלהט –אני שייך לקהילת הלהט"ב 
 14:28  22/03/12 פורסם|mako| זאק דני

צורת הניסוח של דברים חשובה לי. חשובה לי הטרמינולוגיה, ההגדרה והאופן בו מנוסחים  –אודה ואתוודה 
דבריי. יעיד רועי, העורך היקר שלי, כי העמידה שלי על דקויות של הגדרות מסוימות לפעמים מגיעה לכדי 

י שעודף התקינות טרחנות. לעתים זה נובע מרגישות מתבקשת. אולם לעתים זה נובע מכך שנמאס ל
עתים העמידה שלי על הגדרות ל .הפוליטית מגיע לכדי עיוות השפה העברית והטפת מוסר שלא לצורך

נובעת מרגישות, שכמעט איש לא יחלוק שהיא נחוצה. כמו למשל ההתעקשות שלי שהסובבים אותי לא 
ההתעקשות שלי שיפנו אליה  ישתמשו במילה המכוערת "קוקסינל", ויאמרו: "אישה טרנסג'נדרית". כמו כן,

קורקט -אך לעתים דווקא רגישות היתר ועודף הפוליטיקלי  בלשון נקבה. כנ"ל לגבי האיש הטרנסג'נדר.
מעצבנים אותי, כאשר הם כופים הגדרות שנשמעות לא טוב, בלשון המעטה, והם גם הורסים את השפה 

ובכן, להלן שלושת הדברים העיקריים  רע.שאני הכי אוהב בעולם, שפתנו הלאומית. שנאמר: כל המוסיף גו
 קורקט:-שמרגיזים אותי בטרמינולוגיה הלוקה בעודף פוליטיקלי

 קהילת הלהטבא"ק:

מיניים והקווירים. קהילתנו מורכבת -ם כל הכבוד הראוי, אין כל צידוק להשתמש במינוח הכולל את האע
ביות, הומואים, טרנסג'נדרים לס –קבוצות, אך מארבע קבוצות עיקריות -מפסיפס גדול של תתי

לסבית", כיוון שהביסקסואלים -וביסקסואלים. בהחלט מוצדק לעמוד על כך שלא ייאמר: "הקהילה ההומו
 והטרנסג'נדרים מהווים ללא ספק קבוצות של ממש המרכיבות את הקהילה.

קבוצה זכאית בעיניי להיכלל בראשי תיבות אלה. ראשית, מפני שבקצב הזה, נגיע לראשי -אבל לא כל תת
סקסואלים, פוליאמורים, אינטרסקס, ג'נדרקווירים -תיבות הכוללים עשר אותיות ויותר. הלוא, ישנם גם פאן

 .ושות'(ובל נשכח את אלה שהופכים את הקינקי שלהם במיטה לאג'נדה פוליטית )הבדס"מים 

מה בכלל משייך אותם לקהילה? האם הם עוברים סוג של דיכוי, אפליה או רדיפה? האם  –מיניים -ולגבי א
חוסר התשוקה שיש להם אומר שהם לא הטרוסקסואלים? איפה בדיוק שותפות הגורל שלי ושלהם? אין כל 

 הבדל בינם לבין סטרייטים ידידי הקהילה.

ם לא אקבל את המינוח "להטבא"ק", הצורם לי כל כך. אני שייך לקהילת לאור כל האמור לעיל, אני לעול
 הלהט"ב.

 להט"בפוביה / להט"בופוביה:

רבותיי, התבלבלתם. אין סוג אחד של פוביה הזהה לכל קהילת הלהט"ב. ישנן ארבע הגדרות שונות, בעלי 
ביסקסואלים, בעיקר מצדם של רתיעה ולעתים שנאה כלפי הומואים, לסביות ו –הומופוביה  משמעות שונה.

 סטרייטים, אך ישנם גם להט"בים הלוקים בה.

 קהילתית בעיקרה כלפי לסביות. גובלת במיזוגיניה )שנאת נשים(.-פוביה פנים –לסבופוביה 

 קהילתית בעיקרה כלפי ביסקסואלים.-פוביה פנים –ביפוביה 

ולעתים שנאה כלפי טרנסג'נדרים, הרעה החולה ביותר בחברה הישראלית כיום. רתיעה  –טרנספוביה 
 סירוב להתייחס אליהם על פי המגדר האמיתי שלהם ולעתים אף שלילה של צלם האנוש שלהם.

 לפיכך, כאשר ישנו אדם המפגין שנאה כלפי קהילת הלהט"ב כולה, הוא הומופוב וטרנספוב.

 :א/נשים רבימות וחברימות בקהילה

שוויוני לחלוטין הוא מעושה, מיותר ומתמקד בתפל ולא בעיקר.  הניסיון לגרום לריבוי בשפה העברית להיות
אין קשר בין הריבוי לבין הזהות הטרנסג'נדרית. על כל אדם לכבד את המגדר של האדם הטרנסג'נדר, 

 ובפנותו אליו להתייחס למגדר האמיתי שלו ולא לגוף הביולוגי שבו הוא נולד.

נשים וגבר אחד, אמשיך להגיד:  18אותו כלל: אם יש בחדר אך בבואי למנות מספר אנשים בחדר, הכלל הוא 
 עשר, גם אם הגבר האחד הזה הוא טרנסג'נדר.-תשעה

ואגב, זאת ההזדמנות שלי לנפץ את האגדה האורבנית, לפיה האקדמיה החליטה שהיום הולכים לפי הרוב. 
י כללי ולשון נקבי זה מעולם לא הוחלט, והשפה העברית היא עדיין כזאת שמעדיפה לשון זכר בריבו

 במספרים סתמיים.


